
SOP celledyrkning IOB 
 

Standard operasjonsprosedyrer for celledyrkningslaboratorier ved IOB 

 
 
Arbeid med celler krever rutiner som sikrer et rent miljø som minsker risiko for infeksjon eller andre 
skader i cellekulturene, og sikrer at miljø og ansatte er beskyttet mot skade. Alle som skal bruke 
celledyrkningsfasiliteter ved cellelaboratoriene ved IOB skal ha fått innføring i følgende standard 
operasjonsprosedyrer (SOP) og fått utlevert en kopi av disse, samt artikkelen «Standard Operating 
Procedures (SOPs) and Good laboratory Practices (GLPs) for Cell Culture Facilities», Venkatraman and Paul, 
The SCITECH Journal ISSN 2347-7318 ISSN 2348-2311. Denne artikkelen er stort sett i samsvar med denne 
SOP og kan, sammen med personlig veiledning, erstatte en engelsk versjon.  
 
Påkledning 
 
- Hansker: brukes under håndtering av celleflasker og arbeider i LAF-benk. Hanskene 

sprites av.  
- Håndvask utføres før (og evt etter) arbeid i cellelaben.  
- Underarmene holdes frie og rene. 
- Bruk labfrakk (men man er da ansvarlig for at den er ren/vaskes ofte og ikke har 

lange/vide ermer) eller engangs ermebeskyttere når man har lange ermer.  
- Langt hår samles i knute. 
- Skotøy: innesko skal brukes.  
 
Oppførsel 
 
- Hold dørene mest mulig lukket. Før man åpner inkubatorskapene skal romdøren(e) i 

hvert fall være lukket. 
- Hold generell orden: tørk opp søl, kast/fjern tomme pipettespissbokser, fjern eget utstyr 

fra LAF-benk.  
- Meld fra til labansvarlig ved uhell eller mangler. 
- Fyll opp plastutstyr før det er tomt. 
 
Arbeid i LAF-benk  
 
- Sprit av med 70 % EtOH før arbeidet. 
- Tørk og sprit av flasker fra vannbadet (+ annet utstyr) før du tar dem inn i benken. 
- Dyrkningsflasker: bruk filterkork. 
- Bruk hansker og sprit av hanskene. Vær bevisst under hanskebruken: ikke rør/ta på 

urene gjenstander eller flater.  
- Bruk egne flasker med løsninger – merk med navn.  
- Ved bruk av mikroskop: sprit av preparatbordet på mikroskopet eller sprit av undersiden 

av platen/flasken din når du tar det inn igjen i LAF-benken.  
- Etter bruk: rydd, tørk først med dH2O og sprit av med 70 % EtOH, slå av lyset. 
- Viftene skal ikke slåes av. 
- Skru av Vacuboy og mikroskop (+ sprit av). 
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Inkubering  
 
- Primærkulturer kan dyrkes i øverste inkubator i cellelab M01 eller på organkulturlab 

M083. Primærkulturer etableres primært i rom M083 for å avlaste lab M01. Cellelinjer i 
nederste inkubatorskap.  

- Sjekk status for inkubatorskapet ved bruk eller når du forlater rommet (gass, varme, 
vann).  

-  
Avfall 
 
- Risikoavfall pakkes i gule plastbokser. Deklarasjonsskjemaet på boksen fylles ut. Settes i 

rom M022 og ta med en ny boks og lokk tilbake. Risikoavfall er:  
- Utstyr som har vært i kontakt med smittefarlige eller giftige/karsinogene stoffer.  
- Pipetter og pipettespisser, samt annet spisst utstyr. Serologiske (lange) pipetter 

settes rett opp langs med veggen av beholderen slik at de ikke opptar unødvendig 
plass.   

- Tilsølt papir og hansker (dvs papir og hansker som ikke har vært i kontakt med 
smittefarlige eller giftige/karsinogene stoffer skal ikke i gule bokser men i vanlig 
avfall). 

- Flasker og plater som er brukt til celledyrkning: 
 Alt 1: i gule bokser. 
 Alt 2: tilsettes NaOH (2 M). La dette stå i minst 2 minutter. Helles i vasken 

og flasken/platen skylles med vann før den kastes i vanlig avfall.  
- Tomme flakser (f eks etter medier o. l.) kastes i vanlig avfall.  
 
Vannbad 
 
- Vaskes ukentlig. Tøm vannbadet hver fredag og sprit over (av og til må såpe og kost 

brukes – skyll godt – 20 min med klorinløsning (putt oppi stativene også) – skyll godt, 
avslutt med dH2O).  

 
Automatpipetter 
 
- Renskes ved behov. 
- Kontrolleres 2 x årlig og kalibreres om nødvendig: over 10 µl gjøres selv, under sendes ut. 
 
Kjøleskap 
 
- Alt innhold må være merket med initialer og plasseres i riktig hylle (merket med gruppe). 
- Oppbevar mest mulig i bokser.  
- Husk å rydde og kaste gamle flasker jevnlig. 
 
Ansvarsfordeling 
 
- Alle brukere: ovenstående med unntak av det som skal utføres av uke-ansvarlig eller lab-

ansvarlig. 
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- Uke-ansvarlig (man er ansvarlig 2 uker om gangen):  
- Kaste papp 
- Vask av vannbad  

- Ta ekstra ansvar for risikoesker  

- Sjekk og etterfyll vannbad i inkubatorskap 

- Tømme avsug på cellelab (tilsett 2M NaOH – la stå min 2 min – helle i vasken) 

- LAF-benkene skal vaskes 1 gang i måneden (tørk av med dH2O og spray over med 

70 % etanol – husk under platene). Lab-ansvarlig sørger for at uke-ansvarlig får 

beskjed.  

- Tørke over benkene med dH2O og spray over med 70 % etanol 

- Påfylling av sprit og dH2O  

 

- Lab-ansvarlig (rom M01: AK Molværsmyr; rom M083: AK Ruus; rom M039: O Schreurs; 

rom M062: S Stig): 

- Innføring nye brukere 

- Fordele oppgaver (sette opp liste over uke-ansvarlige) 

- Oppsyn med vask av LAF-benkene (gi beskjed til uke-ansvarlig om nødvendig 

månedlig vask) 

- Oppsyn med vask av inkubatorskap 2 ganger/år (se eget skjema) 

- Mycoplasmatesting 

- Skifte filter i Pipetboy 2-4 x pr år 

- Vedlikehold ECO-base 

- Service LAF-benk (utføres av Rikshospitalet) 

- Service inkubatorskap 1 gang/år - nov 2014 

- Skifte filter og pakninger på Vacuboy 

- Sjekke CO2 og sørge for eventuell skift 

 

Registrering av brukere 

 

Nye brukere av celle-lab’ene skal meldes inn til Karl Schenck som sørger for kontakt med lab-

ansvarlig for nødvendig innføring.  

 

 

PS. Armbeskytter: https://no.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=113-0494. 

Kr. 5/stk.  

https://no.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=113-0494

